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Nazwa zadania (obszar działań):
'1) Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w Zimowych lgrzyskach

Olimpijskich (ZlO), w Mistzostwach Świata (MS) i Mistrzostwach Europy (ME) w sportach
olimpijskich.

2) Coroczna organizacja szkolenia zawodników w juniorskich i młodzieżowych kategoriach
wiekowych oraz współzawodnictwo młodzieży poprzez udział w zawodach krajowych,
międzynarodowych i Mistrzostwach Świata Juniorów (MŚJ) oraz szkolenie grupy,,Pekin
2022,.

3) Organizacja imprez mistzowskich międzynarodowych.

4) Zadania z zakresu upowszechniania spońu - organizacjazajęć i imprez spońowych w
ramach pro§ramu ,,Sport dla Wszystkich" oraz innych programów dla dzieci i młodzieży.

N azw a PZS,, P o l sk i Związek Łyzwi a rstwa Szybki e g o ( PZŁS )
z siedzibą w Warszawie, 00-621 , ul. Tadeusza Boya-Że|eńskiego 4al59
N u m er w Krajowym Rejestrze Sądowymli n nym rejestrzdewi den cjl : 00a0077603
Tel efon ko ntaktowy. (22) 825-24-82, TEL. KOM. 60 1 -328-996
e- m ai l : sekretariat@pzls. pl

Nazwiska osób uprawnionych do oświadczenia woff:
1, Kazimiez Kowalczyk - Prezes PZŁS
2. Roman Derks - V-ce Prezes PZŁS
3, Marek Kostecki - V-ce Prezes PZŁS
4. Grzegorz Kałowski- Członek Zaządu
Zgodnie z KRS oraz UchwałąZauądu PZŁS nr 5 z dnia 29 kwietnia 2015 r. do składania
oŚwiadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch z
wyzej wymienionych osob.
osoba do kontaktu roboczego3 : Michał Tukiendoń, Główny Specjalista.
Nr tel.: (22) 825-24-82, TEL. KOM. 601-328-996. e-maitmichal,tukiendoń@pzls.pl

1 Niepotnebne skreślić
2 lmię i nazwisko, pełniona funkcja
3 Imię i nazwisko, pełniona funkcja

1. Wniosek dotyczy zadań ał,iązanych z:

) organizacją szkolenia spońowego kad ry narodowej X

) organizacjąszkolenia sportowego dzieci i młodziezy uzdolnionej spońowo X
) wypłatą stypendiów spońowych X



) zakupem spzętu spońowego i specjalistycznego X

) podnoszeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej, w tym popzezudział w stazach i konferencjach, . X

) udziałem zawodnikow kadry narodoWej (KN) w rozgrywkach kĘowych X

) udziałem zawodników kadry narodowejw rozgrywkach międzynarodowych X

) organizacjązawodów kĘowych o randze mistzowskiej (MP, PP, OOM) X

ż organizacjązawodow międzynarodovlych (miting, puchar świata, puchar Europy, Danubia Cup) X

) organizacjązawodowo randze MS, ME, . X

) organizacjąwydazenia spońowego o randze europejskiej/światowej (konferencja, sesja, zjazd) X

) popularyzacjąi promocjąsportu ( piknik, dzień sportu, festiwalbiegowy, ...,.) X

) z innym zadaniem: (należy wymienić nazwę zadania iokreślić jego charakter, np, organizacja

rozgrywek ligi profesjonalnej, itp,)

X - zaznaczyć właściwe

Uwaga: ,,środki finansowe uzyskane od sponsora mogą być pneznaczone wyłącznie na pokrycie
kosztów bezpośrednich" (Dobre praktyki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej przez
spółkiz udziałem Skańu Państwa) opr. MSP 2016

2. Szczegołowy opis zadania stanowiącego przedmiot wniosku:

1. Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w Zimowych lgrzyskach
Otimpijskich (ZIO) w Mistrzostwach Świata Mg i Mistnostwach Europy (ME)
w spońach oli m pijskich.

Termin realizacii: od 1.09.2016 r, do Zimowych lgrzysk Olimpijskich w PyeongChang
w 2018 r. zgodnie z założoną strategią stanowiącą załącznik do wniosku.

Miejsce realizacji: cała Polska (głownie Centralne Ośrodki Sportu), zagranica - ośrodki
z torami lodowymiw Europie, Ameryce i Azji.

Osobv realizujące zadanie: 34 zawodników grupy centralnego szkolenia (w tym: 6
zawodników trenuje w Akademii Norweskiej, 1 zawodnik trenuje w grupie zawodowejw
Holandii), szef wyszkolenia, 6 trenerów, 3 fizjoterapeutów, 1 lekarz spoltowy, 1 psycholog
sportowy.

Realizacia zadania odbwa się zgodnie z proqramem i kalendarzem opracowanym przez
PZŁS oraz międzynarodowvm kalendarzem opracowanym przez Miedzynarodowa Unię
Łvżwiarską lSU.
Szkolenie w pierwszejczęści sezonu 2016/17 skoncentrowane będzie na bezpośrednim
przygotowaniu do:
Tor dłuqi: ME (6-8,01.2017 r, Warszawa), MŚ w sprincie (25-26,02,2017 Calgary, Kanada),
MS w wietoboju (4-5.03.2017 Hamar, Nonłegia), MŚ na dystansach (9-12.02.2017
Gangneug, Korea Pd.), ktore są zawodami probnymi do ZIO 2018 w PyeongChang.
Short-track: ME (13-15.01.2017 Torino, Włochy), MŚ (10-12.03.2017 Rotterdam,
Holandia).
Od drugiego kwartału 2017 r, - po ustaleniu kalendarza Międzynarodowej UniiŁyżwiarskiej
(ISU) i przyjęciu kalendarza PZŁS - rozpoczęcie przygotowań do kolejnego sezonu.
Przygotowania realizowane będą analogicznie jak w sezonie 2016/17 popzez zgrupowania
krajowe i zagraniczne, konsultacje i udział w zawodach Pucharu Świata, zgodnie z planem
szkolen ia opracowanym przez Związek,

Efekty krotkoterminowe: uzyskanie kwalifikacjiolimpijskich przez zawodnikow grupy
centralnego szkolenia. Zajęcie miejsc medalowych (tor długi) oraz miejsc punktowanych



(short-track) na ME i MS w sezonie 2016/17 oraz zdobycie medati na Zimowych lgrzyskach
Olimpijskich 9 - 25luty 2018 PyeongChang,
Stworze n ie o pty m a l nych w a ru n ków do szkol e n i a sze ro kiej g ru py zawod n i ków
przygotowującejsę do ZlO w Pekinie w 2022 r.

Efekty dłuqoterminowe: w latach nieotimpijskich walka o medale w zawodach ME i MS toru
długiego oraz zajęcie miejsc punktowanych w ME i MS w short-tracku.
Zdobycie medali olimpijskich na torze długim oraz zdobycie miejsc punktowanych w short-
tracku na ZlO w Pekinie w 2022 roku,

2) Organizacja szkolenia zawodników w juniorskich i młodzieżowych kategoriach
wiekowych oraz wspoŁawodnictwo młodzieży popnez udział w zawodach
krajowych, międzynarodowych i Mistnostwach Świata Juniorów (MŚ{ oraz
szkolenie grupy,,Pekin 2022',

Termin realizacii: od 1.09.2016 r. do Zimowych lgrzysk Olimpijskicń rł Pekinie w dniach
4-20 lutego 2022 r. zgodnie zzałożoną strategią stanowiącą załącznik do wniosku.

Miejsce realizacji: cała Polska (głównie Centralne Ośrodki Sportu), zagranica - ośrodki
z torami lodowymiw Europie, Ameryce i Azji.

Osobv realizujące zadanie: 143 zawodników, szef wyszkolenia, 10 trenerow,
3 fizjoterapeutów, 1 lekarz sporźowy, psycholog sportowy.

Realizacia zadania odbwa sie zqodnie z proqramem i kalendarzem opracowanym pnez
PZŁS oraz miedzvnarodowym kalendarzem opracowanym przez Międzynarodowa Unię
Łvżwiarska lSU.
Szkolenie w pierwszejczęści sezonu 2016/17 skoncentrowane będzie na bezpośrednim
przygotowaniu do:
Tordłuqi: zawodów Pucharu Świata26-27.11.2016 (Mińsk, Białoruś),21-22,01.2017
(Collalbo, Włochy), 11-12.02.2017 (Ełfutt, Niemcy) oraz ME 6-8.01.2017 Warszawa,
Pucharu Swiata seniorów i MS Juniorow 17-19,02.2017 (Helsinki, Finlandia).
Sholt-track: MS Juniorów 27-29,01.2017 (lnnsbruck, Austria), startów juniorów w cyktu
zawodów międzynarodowych Danubia Cup oraz na przygotowaniu do Europejskich lgrzysk
Młodzieży (EYOF)I 1 -1 8,02.201 7 (Erzurum, TuĘa).

W okresie wiosenno-Ietnim 2017 przygotowanie akcjiw kĘu iza granicą w ośrodkach
dobrze wyposażonych i umożliwiających przeprowadzenie szkolenia ukierunkowanego dla
juniorow i młodzieżowców w obu dyscyplinach. W okresie jesienno-zimowym bezpośrednie
przygotowanie do kolejnego sezonu 2017/2018 zgodnie z kalendarzem lSU oraz
kalendarzem PZŁS, ktore zostaną opracowane na sezon 2017/18,
Dla najzdolniejszych zawodników w kategoriijuniora i młodzieżowca, któny rywalizują z
czołówką światową, stworzenie warunków umożliwiających przygotowanie do Zimowych
lgrzysk Olimpijskich 2018, Najlepsi zawodnicy objęcizostaną szkoleniem w grupie Pekin
2022 prowadzonej przez najbardziejdoświadczonego trenera Wiesława Kmiecika, ktory ma
w swoim dorobku medale olimpijskie (złoty - Zbigniewa Bródki i brązowy - drużyny
męskiej). Jednocześnie grupa ta przygotowywać się będzie do Młodzieżowych lgrzysk
Olimpijskich (YOG),

Zawodnicy równorzędni z czołowką światową wśród juniorów będą przygotowywani do MS
Junioraw, Pucharow Swiata oraz innych imprez międzynarodowych.



Podstawą szkolenia juniorów są szkoły mistrzostwa sportowego. Szkolenie grupowe
prowadzone jest w dwoch szkołaĆh: SMS Zakopane - o profilu Ężwiarstwo szybkie - i SMS
Białystok - o profilu sholź-track. Obie szkoły uczestniczą w procesie przygotowań
wyselekcjonowanej młodzieży do udziału w zawodach krajowych i mistrzowskich
międzynarodowych. Wyselekcjonowana najzdolniejsza grupa młodzieży ze szkolenia
grupowego wspierana jest dodatkowymi akcjami centralnego szkolenia w obu dyscyplinach.
Czołowizawodnicy kategoriijuniorskich i młodzieżowych będą brali udział we
wspołzawodnictwie krajowym (Mistrzostwa Polski, OgolnopolskiejOlimpiadzie Młodzieży)
oraz we wspołzawodnictwie międzynarodowym na MŚ i ME, MŚ Juniorow, Pucharach
Świata i PS Juniorow. Na torze długim najtepsi młodzieżowych wystartują na
Młodzieżowych lgrzyskach Olimpijskich (YOG), a najlepsi zawodnicy w kategoriach dzieci
ijuniorów - na prestiżowych zawodach Viking Race w Holandii. Na torze krótkim
zaplanowane są starty juniorów idzieciw Danubia Cup - w cyklu zawodów organizowanych
przez Międzynarodową Unię Łyżwiarską /SU oraz udział w Europejskich lgrzyskach
Młodzieży (EYOF) 1 1 -1 8.02.201 7,

Efektv krotkoterminowe: zdobycie czołowych miejsc w zawodach Pucharu Świata
i Mistrzostwach Świata Juniorów oraz innych zawodach międzynarodowych. Watka
o medale w biegach drużynowych na torze długim i zdobycie indywidualnie czołowych
miejsc,

Efektv dłuqoterminowe: walka o medale w Młodzieżowych lgrzyskach Olimpijskich (YOG)
i MS Juniorów w obu dyscyplinach.
Uczestnictwo dzieci, juniorów i młodzieżowcow we współzawodnictwie międzynarodowym
pozwoli na ocenę potencjału i dokonanie selekcjizawodników do grupy ,,Pekin 2022", która
będzie objęta specjalnym cyklem szkolenia związanych z przygotowaniem do Zimowych
lgrzysk Olimpijskich w 2022 r,

3) O rg a n izacj a i m p rez m istrzowski c h m i ędzyn aro d owyc h.

3.1, Organizacja Mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim.

Termin realizacii: 6-8.01.2017 r,

Miejsce realizacii: Warszawa, Tor Ężwiarski SIEGNY.

Osoby realizuiace zadanie: Komitet Organizacyjny ME powołany przez Zarząd PZŁS.

Realizacia zadania

Mistrzostwa Europy w Ężwiarstwie szybkim organizowane są na zlecenie
M iędzynarodowej U n ii Łyżwiarskiej l S U,

W mistrzostwach weźmie udział ok. 110 zawodników, 25 szkoleniowców, trenerow,
kierownikow ekip, 35 osóó towarzszących w tym lekarzy, masażystow, fizjoterapeutow,
techników, 40 sędziow z kraju izagranicy oraz przedstawicieliKomitetu Technicznego
i Rady lSU, Mistrzostwa obsługiwane będą przez ok. 100 dziennikarzy,



Organizacja Mistrzostw Europy odbywać się będzie na podstawie obowiązującego
Memorandum lSU, regulaminów, przepisow i komunikatow lSU, jak rownież bieżących
decyzji Rady lSU .

3.2. Mistnostwa Świata Juniorów w short-tracku.

Termin realizacjt 2-4.03.201 8 r.

Mieisce realizaciL Warszawa, obiekt TORWAR COS.

Osobv realizuiace zadanie: Komitet Organizacyjny MSJ powołany pruez Zanąd PZŁS,

Realizacja zadania

W mistrzostwach weźmie udział ok. 130 zawodników, 40 szkoleniowców, trenerow,
kierowników ekip,35 osóó towarzyszących w tym lekarzy, masażystów, fizjoterapeutow,
techników, 45 sędziow z kraju izagranicy oraz przedstawicieli Komitetu Technicznego
i Rady lSU. Spodziewana ilośó dziennikarzy ok. 60 osób.

Organizacja mistrzostw odbywać się będzie na podstawie obowiązującego w roku 2018
Memorandum, które PZŁS otrzyma z lSU oraz przepisów lSU i komunikatów lSU jak
iwszystkich bieżących decyzji Rady lSU. Ww. dokumenty określają szczegółowo
wymagania dotyczące obiektu, na którym przeprowadzona będzie impreza (ilości
iwielkości poszczególnych pomieszczeń, trybun, lodu), które ma obowiązek zapewnić
Ko m itet O rg a n i zacyj ny m i st rzostw,

4) Zadania z zakresu upowszechniania sportu - organizacja zajęć i imprez
sportowych w ramach programu ,,Spoń dla Wszystkich" oraz innych programów
dla dzieci i młodzieży,

Termin realizacii: od 1.09.2016 r. do 31.12,2018 r.

Miejsce realizaciL Polska: ośrodki posiadające sztucznie mrożone tory łyżwiarskie lub
lodowiska hokejowe (Gdańsk, Elbląg, Olsztyn, Giżycko, Białystok, Toruń, Warszawa,
Milanowek, Grodzisk Mazowiecki, Słomczyn, Tomaszów Mazowiecki, Sanok, Lubin,
Duszniki Zdą, Zakopane).

Osob)t realizuiace zadanie: trenerzy i instruktorzy w ośrodkach i klubach - 65 osob, ok,
1000 dzieciw wieku od 10 do 14lat,
W przypadku imprez każdego roku w okresie od stycznia do grudnia odbywać się będzie
28 cyklicznych imprez w ramach upowszechniania Ężwiarstwa szybkiego wśród dzieci i
młodzieży szkolnej. W każdej imprezie udział weźmie od 60 do 100 uczestników.

Realizacja zadania
PZŁS w sposob szczególny odnosi się do grup dzieci i młodzieży jako potencjalnych
przyszłych kandydatow do kadry narodowej.
W ramach pĄektu planowane jest utworzenie 30-40 grup szkoleniowych rocznie, z ktorymi
wykwalifikowana kadra trenerska będzie prowadziła zajęcia z zakresu szkolenia
podstawowego i ukierunkowanego. Zajęcia odbywać się będą 3 razy w tygodniu. W roku
2017 grupy będą realizowaĘ całoroczny program, ktory obejmuje częśó specjalistyczną
(nauka technikijazdy na łyżwach krótkich i długich), alternatywnie ukierunkowaną (nauka
techniki jazdy na wrotkach ) i ogolnorozwojową.



W pienvszym etapie pĘektu dzieci będą uczestniczyły w zawodach w swoich
miejscowościach, ktore mają za zadanie upowszechnic program wśród dzieci i młodzieży
szkoł podstawowych. Coroczne podsumowanie pĘektu nastąpi podczas zawodów w
Warszawie i spośród uczestników pĘektu zostanie wyselekcjonowana kadra w
poszczególnych kategoriach wiekowych izostanie ona objęta szkoleniem specjalistycznym
jako etap pĘektu na lata 2016-2018,
W ramach programu organizowane będą obozy sportowe dla młodych adeptów
łyżwiarskich. W okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich ośrodki prowadzące zajęcia
upowszechniania będą planować obozy sportowe, na ktorych dzieci powinny w szerszym
zakresie poznac szczegoły Ężwiarstwa oraz doskonalić technikę jazdy na Ężwach i
łyżworolkach. Będzie to jednocześnie doskonały sposób identyfikacjitalentów sportowych.
W ramach zadania organizowane są corocznie:
- Ogolnopolskie Zawody Dzieci wraz z cyklem 15 imprez: "l Ty możesz zostaó Mistrzem";
- Ogólnopolskie Zawody Rankingowe - 6 imprez;
- Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach programu upowszechniania.

W dalszej perspektvwie na koleine lata:
Przywrocenie zawodow łyżwiarskich w ramach lgrzysk Młodzieży Szkolnej na wszystkich
szcze b l ach : m i ej ski m, pow i atowy m, rejo n owy m, wojewód zki m, og ó l no pol ski m.

Szkoły podstawowe: ,,Błękitna sztafeta"- dziewczęta ,,Złoty krążek" - chłopcy, ,,Jazda
szybka" - 100m, 250m,400m;
Szkoły ponadpodstawowe -,,Jazda szybka" - 100m, 400m,800m;

Wyłonienie trenerów i instruktorow w łyżwiarstwie szybkim działających w maĘch
ośrodkach na rzecz dużych,
Utworzenie ośrodków łyżwiarskich zrzeszających kilka współpracujących ze sobą
klubow;
Zacieśnienie współpracy z ośrodkamiwrótkarstwa szybkiego w Polsce organizacja
wspolnych zawodów i obozow podczas wakacji i ferii zimowych
Prze prow adze n ie atrakcyjnych im prez Ężw iarskich dzię ki którym, n ajmłod szym
dzieciom zostanie w celowy sposóó zagospodarowany czas wolny na świeżym
powietrzu w okresie jesienno-zimowym: zawody łyżwiarskie iwiosenntletnim: zawody
wrotkarskie
Podniesienie poziomu jakościowego i ilościowego grup młodzikow ijuniorów w

Ężwiarstwie szybkim.

krot kote rm i n ow e i dł u q ote r m i n ow e ef e ktv d z i ała n i a :

Reaktywowanie i pobudzenie działań łyżwiarskich ośrodków szkolenia dzieci i młodzieży
w Polsce;

Zwiększenie ilościowe oraz polepszenie potencjału jakościowego w łyżwiarstwie
szybkim w Polsce;
Przekonanie dzieci uczestniczących w projekcie o pozytywnych efektach aktywnego
spędzania wolnego czasu i zachęcenie do uczestnictwa w kulturze fizycznej i sporcie;
Zwiększenie ilościzawodników z klubow, które uzyskają minima kwalifikujące ich do
uczestnictwa w im prezach ogol nopolskich ;

Wybor najbardziej utalentowaneji uzdolnionych dzieci i młodzieży do dalszego
szkolenia w klubach i kadrach wojewódzkiej młodzika.



UWAGA
Wszystkie osoby (zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, fizjoterapeuci, lekarze) biorące udział w
akcjach (treningach, zgrupowan'iach i zawodach) organizowanych przez PZŁS objęte są
ubezpieczeniem NW. Ubezpieczenie to dotyczy też osob powołanych przez PZŁS na zawody
zagraniczne.

3. Cele główne ietapowe planowanego zadania (zadań):

1. Ptzygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w Zimowych lgrzyskach
Olimpijskich (ZIO) w Mistrzosfulach Świata @g i Mistnostwach Europy (ME) w
spońach olimpijskich.

Cel główny:

Głównym celem jest walka o medale na ZlO w 2018 r.

CeIe etapowe:

Sezon 2016/17

Zdobycie medali na ME i MS 2017 r. na torze długim (Mistrzostwa Europy - miejsca 1-8;

Mistrzostwa Swiata - miejsca 1-8). Na torze krótkim zajęcie miejsc 3-8 indywidualnie na
ME i miejsc 6-12 indywidualnie na MŚ w short-tracku.

Walka o miejsca na podium na zawodach Pucharu Świata, podczas których zawodnicy
walczą o kwalifikacje do Zimowych lgrzysk Olimpijskich. Zajęcie miejsc na podium w
poszczegolnych edycjach Pucharu Swiata oraz w generalnej klasyfikacji PŚ. Ota
zawodnikow startujących po raz pierwszy w PŚ celem jest poprawienie rekordów
życiowych i uzyskanie jak najwyższych miejsc.

Po dokonaniu analizy potencjału spottowego wyselekcjonowano grupę centralnego
szkolenia pnygotowującą się do startu w lgrzyskach OlimpĘskich w PyeongChang 2018.
Celem jest zapewnienie jej optymalnych warunkow przygotowań. Objęcie szkoleniem
wszystkich konkurencji, w których prowadzona będzie rywalizacja na ZlO. Od wielu lat
polscy reprezentancizdobywają medale w biegach drużynowych w obu dyscyplinach,
dlatego szkolenie koncentrować się będzie na przygotowaniu drużyn kobiet i mężczyzn
na torze długim oraz sztafet na torze krótkim.

Sezon 2017/18

Uzyskanie maksymalnej ilości miejsc dających prawo startu w ZlO w każdej konkurencji.
Odpowiednie sterowanie intensywnością obciążeń, aby uzyskać optymalną dyspozycję
podczas lgrzysk Olimpijskich. Niezwykle istotnym celem jest stworzenie zawodnikom
grupy centralnego szkolenia profesjonalnego zaplecza w postaci odpowiedniej ilości
fizjoterapeutow, psychologa spottowego, fizjologa, monitoringu treningu, dietetyka,
lekarza,



2) Organizacja szkolenia zawodników w juniorskich i młodzieżowych kategoriach
wiekowych oraz współzawodnictwo młodzieży popnez udział w zawodach
krajowych, międzynarodowych i Mistrzostwach Świata Juniorow (MŚ! oraz
szkolenie gru py,,Pekin 2022".

Cel główny:

Zdobycie medaliolimpijskich na ZlO w Pekinie 2022.

Cele etapowe:

Planowane jest zajęcie następujących miejsc w sezonie 2016/17:

Juniorzy tor długi: zajęcie miejsc w pierwszej ósemce w MŚJ, zajęcie miejsc od 10 do 20
w zawodach PSJ ; YOG: zajęcie miejsc w pierwszej 1}-ce.

Juniorzy tor krótki: zajęcie miejsc w pieruszejósemce w MSJ, sztafeta żeńska do 4
miejsca, sztafeta męska do 8 miejsca, w Europejskich lgrzyskach Młodzieży miejsca w
pienltszej 1}-tce,

W związku z tym, iż w Ężwiarstwie szybkim nie rozgrywa się Mistnostw Europy w
kategoriach młodzieżowych, zawodnicy startują w ME seniorow. Planowane są miejsca
punktowe (3-8) w tych zawodach zarówno na torze długim jak i krótkim.

Szkolenie grupowe.

Nadrzędnym celem jest udział zawodników obu szkół w Mistrzostwach Świata Juniorow
w obu dyscyplinach. Zajęcie miejsc do 16-ego; udział zawodników SMS Zakopane w
zawodach Pucharu Swiata Juniorów - zajęcie miejsc w pierwszych szesnastkach; udział
zawodników SMS BiaĘstok w cyklu zawodów Danubia - zajęcie miejsc w pierwszych
ósemkach.

3) O rganizacja im prez m istrzowski ch m iędzynarodowyc h.

Każda organizowana na terenie Polski impreza mistrzowska międzynarodowa zlecona
przez /SU7'esf promocją łyżwiarstwa szybkiego oraz służy popularyzacji tej dyscypliny.

3.1. Organizacja Mistlzostw Europy w Ężwiarstwie szybkim.

Org anizacja i logistyka.

Przepisy lSU określają wszystkie warunki dot. obiektu, na którym przeprowadzone będą
ME, w tymi ilości iwielkości szatnidla zawodników, wszystkich dodatkowych
pomieszczeń, trybun, które ma obowiązek zapewnić Komitet Organizacyjny ME, lSU
określa też w swoich regulaminach szczegółowe warunki dotyczące przygotowania toru
lodowego i lodu. Treningi dla zawodnikow będą możliwe na obiekcie już od 2.01.2017.
PZŁS jest w trakcie przygotowań logistyki rozmieszczenia wszystkich obowiązujących
pomieszczeń na obiekcie i zapleczu toru łyżwiarskiego SIEGNY.

Opieka medyczna i badania antydopingowe dostosowane zostaną do vvymogów lSU jak i
naszych krajowych przepisow obowiązujących przy organizacjiimprez masowych
międzynarodowych.

Zawodnicy, trenerzy, członkowie ekip będą zakwaterowaniw hotelu w centrum Warszawy,
z którego będzie dogodny, szybki dojazd na obiekt Stegny. Będzie zapewniony transport
wahadłowy autokaramiw czasie treningow jak i w dni zawodów.



Oficjele/ przedstawiciele Komitetu Technicznego /SU i sędziowie z zagranicy będą
zakwaterowaniw innym niż ekipy Hotelu w centrum Warszawy (zgodnie z przepisami
lSU).

Logistyka transportowa: odbiór ekip z lotniska jak i transport ekip na lotnisko po
zawodach, jak również logistyka transportowa w czasie tnuania mistrzostw - transport
wahadłowy - to jedno z ważniejszych ogniw działalności przy organizacji takich
zawodów. zapewnione to zostanie przez profesjonalną firmę transportową.

Umieszczania reklam na obiekcie sportowym iterenie otaczającym obiekt i na terenie
miasta podczas ME wymagają konsultacji z firmą |NFRONT z Holandii, ktora ma wyłączne
prawa do dysponowania powierzchnią reklamową w czasie trwania Mistrzostw Europy,

Przed ME na Torze Stegny będzie miała miejsce impreza testowa (18-19.12.2016 r,).
podczas którejloga Sponsora w postaci banerów, balonow reklamowych, flag itp, mogą
być rozmieszczone na obiekcie,

Pozostałe działania reklamowe dla Sponsora:
umieszczenie informacji pisemnych o ME z logiem Sponsora na stronie internetowej
PZŁS;
umieszczenie loga Sponsora w mediach społecznościowych;
umieszczenie banerów reklamowych na płotach i rozwieszenie banerów np. między
słu pam i wokoł obiektu sportowego;
u m ie szcze nie b alonow re kl a mowych wokół ob ie ktu sportowego;
umieszczenie flag reklamowych wokoł obiektu sportowego;
uwzględnienie propozycji rozdawania kibicom gadżetow z logiem Sponsora;
/ogo Spons ora preze ntowa ne podczas konfe rencji prasowych :

wrzesień -październik 2016 - konferencja przedsezonowa oraz konferencja
poświęcona organizacji ME 2017;
grudzień - druga konferencja poświęcona organizacji ME 2017,

3.2. Organizacja Mistnostw Świata Juniorów w short-tracku.

Organizacja i logistyka.

organizacja MsJ odbywaó się będzie na podstawie obwiązującego w roku 2018
Memorandum, które PZŁS otrzyma z lSU oraz Przepisow ISIJ i Komunikatow lStJ jak i
wszystkich bieżących decyzji Rady lSU .

Regulaminy iprzepisy określająwszystkie sfosowne przepisy dot. obiektu: czyti itości i
wielkości szatni dla zawodnikow, wszystkich dodatkowych pomieszczeń jak itrybun, ktore
ma obowiązek zapewnić Komitet Organizacyjny mistrzostw. Lodowisko o wymiarach
30/60 m musi być przygotowane zgodnie z przepisami tj. tyczenie odpowiednich liniido
Wyznaczania torÓw, lÓd musi spełniaó odpowiednie warunki dot. twardości itemperatury.
Treningi dla zawodników będą możliwe zgodnie z wymogami lSU tj. na trzy dni pned
pienuszym dniem zawodów. Obiekt TORWAR ijego pomieszczenia dostosowany
zostanie do wymogow zawartych w aktualnym na dane zawody Memorandum.

Opieka medyczna i badania antydopingowe dostosowane zostaną do aktualnych i
obowiązujących w roku 2018 wymogów lSU jak i naszych krajowych obowiązujących
przy organizacji imprez masowych , międzynarodowych organizowanych w Polsce.

Zagwarantowana zostanie obsługa dot. bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi
przepisami na rok 2018 organizacji imprez masowych ,



Zawodnicy, trenerzy, członkowie ekip będą zakwaterowaniw hotelu w centrum Warszawy,
z którego będzie dogodny, szybki dojazd na Torwar. Będzie zapewniony transport
wahadłowy autokaramiw czasie" treningow jak i w dni zawodów.

aficjele/ przedstawiciele Komitetu Technicznego lSU i sędziowie z zagranicy będą
zakwaterowaniw innym niż ekipy hotelu w centrum Warszawy (zgodnie z przepisami
lSU).

Logistyka transpońowa: odbiór ekip z lotniska jak i transport ekip na lotnisko po
zawodach, jak rownież logistyka transportowa w czasie trwania mistrzostw - transport
wahadłowy - zostanie zapewniony przez profesjonalną firmę transporźową,

Jest możliwe umieszczanie reklam na obiekcie spońowym , na terenie otaczającym
obiekt oraz na ubiorach osob obsługujących zadanie czyli: członkow komitetu
o rg a n izacyj neg o, sędziow itp,

lSlJ nie ogranicza warunków reklamy Sponsora przez organizatora MSJ na terenie
obiektu, gdzie odbywają się zawody.

Obie imprezv: 3.1. Mistrzostwa Europv i 3.2. Mistrzostwa Świata Juniorów beda
transmitowane pnez TVP - Pańnera Medialnego PZŁS, z którum PZŁS podpisd
umowę o współpracv obowiazuiaca od 30.09.2015 r. do zakończenia ZlO 2018 r,

przewidvwanv udział mediów :

Transmisje w mediach TVP Sport, ( UMOWA MED\ALNA od września 2015 R.), na stronie
internetowej TVP Sport, livestream, relacje w mediach lokalnych, zapowiedzi imprez w
radio, prasie i lnternecie

TVP Spoń - sportowy kanał tematyczny TVP będzie relacjonowała przebieg imprez
znajdujących slę w pakiecie praw (relacje na żywo + retransmisje + powtorki
najciekawszych wydarzeń). Kanał TVP Sport dostępny jest na wszystkich obecnych w
Polsce telewizyjnych platformach cyfrowych oraz w sieciach kablowych. Liczba abonentów
TVP Spoń według stanu na kwiecień 2015 roku wynosiła: 6 984 703.

TVP 1, TVP 2, TVP INFO - będą prezentowane relacje i informacje dotyczące zwłaszcza
występów reprezentantów Polski i najważniejszych wydarzeń na zawodach, skroty
podcza s serwi sów i nform acyj nych (wiadomości)
Możliwe jest transmitowanie i/lub retransmitowanie najważniejszych występow
re prezentantów Pol ski.

www.sport,fup.pl - na portalu internetowym będą prezentowane transmisje i retransmisje
oraz materiały video dotyczące zwłaszcza występow reprezentantow polski.

ZESPOŁ DZIENNIKARSKI: w obsługę zawodow zaangażowany będzie zespoł czołowych
dzie n n i karzy TV P S port - ko me ntatorow, re porte row, wydawcow

INNE DZ)AŁAN)A - na antenie TVP Sporf będą prezentowane zwiastuny promujące
transmisje z imprez łyżwiarskich, materiały prezentujące sylwetki najlepszych zawodników
izawodniczek.



4) Zadania z zakresu upowszechniania spońu - organizacja zajęć i imprez spońowych
w ramach programu ,,Sport dla Wszystkich" oraz innych programów dla dzieci i
młodzieży.

W przypadku imprez każdego roku w okresie od stycznia do grudnia odbywać się będzie
28 cyklicznych imprez w ramach upowszechniania łyżwiarstwa szybkiego wśród dzieci i
młodzieży szkolnej. W każdej imprezie udział weźmie od 60 do 100 uczestników.

Podczas imprez z cyklu Ogólnopolskich Zwodow Kwalifikacyjnych oraz Ogolnopolskich
Zawodow Dzieci przewidywana liczba widzow to około 100-400 osób na każdej imprezie
(w skali 1 roku ok. 8.000 widzów).

4. Harmonogram realizacii zadania ( obszaru działań) :
]

] Nazwa zadania, podzadania, akcjiL,p. Termin

od-do
Miejsce Odpowiedzia!ny

za realizację

1. i pzygotowania zawodników kadry narodowej

I do udziału w igzyskach olimpijskich w

i mistzostwach świata i Europy w spońach

I olimpijskich.

1.09.2016 -
31 .03.2018

Polska,
zagranica

Trenezy kadry

1.1 
1 

Bezpośrednie pzygotowania i starty w

I imprezach mistzowskich i PS w kategoriach

I senior, junior, młodzieżowiec w sezonie16/17.

1.09.2016 -

31.03.17
Polska,
zagranica

Trenezy kadry

1.2. I Coroczna ocena efektow pracy szkoleniowej. 1.04.2017 -
30.04.2017

Polska Szef Wyszkolenia

Opracowanie kalendaza na sezon 2017l18i
systemu kwalifikacji,

l
!

1.3. l
J

]

]

]

1,05.2a17 _

1.09,2017
Polska Szef Wyszkolenia

Pzygotowanie i stań w Zl0 2018.
1

1.4. i

l

I

i
I

1.04.2017 _

20.02,2018
Polska,
zagranica

Trenezy kadry

2. j Coroczna organizacja szkolenia zawodnikow w

; juniorskich i młodziezowych kategoriach
I

I wiekowych oraz wspóŁawodnictwo młodziezy

I oooo.. udział w zawodach kĘowych,

I międzynarodowych i Mistzostwach Swiata

Juniorów (MSJ) oraz szkolenie grupy,,Pekin

i 2022,.

1,09.2016 _
31.03,2022

Polska,
zagranica

Trener kadry

Trenezy SMS

Trenezy
wspołpracujący

Bezpośrednie pzygotowanie do stańow w ME,
MSJ, PsJ, EYOF.

l

2.1. ]

]

]

I

1.09.2016 -

31.03.17
Polska,
zagranica

Trenezy kadry

2.2. I Coroczna ocena efektów pracy szkoleniowej.
I

I

]

1.04.2017 _

30.04.2017
Polska Szef Wyszkolenia

l2.3. Opracowanie kalendaza na sezon 2017l18i
i systemu kwalifikacji.
l

1.05.2017 _

1.09.2017
Polska Szef Wyszkolenia

Pzygotowanie istart w ZlO 2018.
I

2,4, 
1

]

l

1.04,2017 -
20,02.2018

Polska,
zagranica

Trener kadry



I

i--
i 32

i

Organizacja imprez mistzowskich
międzynarodowych.

Organizacja Mistzostw Europy w łyzwiarstwie
szybkim,

Organizacja Mistzostw Swiata Juniorow w
shońłracku.

i (trenerów i instruktorów)

20.06.2016 -
8.01.2017

1,09,2017 -

4,a3.2018 Organizacyjny MŚJ
powołany pzez
ZanądPZLS

PZŁS, trenezy
klubowi

Członkowie Zarządu
PZŁS, Szef
Wyszkolenia

Szef Wyszkolenia

Szef Wyszkolenia

4.2

I

I

i ,1,09.2016 -
31.12.2018

Wizytacje i kontrola pzeprowadzanych imprez 1 1.09.-31.03.

Coroczna ocena przeprowadzonych imprez i 1,04.-31.05. Polska, 
::"

l43 Polska
zagranica

Komitet
Organizacyjny ME
powołany pzez
Zarząd?ZŁS



Poniżej podano kosztorys i ocze,kiwany od sponsora wkład finansowy w skali roku
(1.09.201 6 - 31.08,201 7).

L.p, Nazwa zadania (podzadania, akcji) Środkiz
MsiT

Środki
sponsora

Środkiz
innych źródeł RAzEM

1,

Pnygotowanie zawod n ików kadry
narodowej do udziału w igrzyskach
olimpijskich w mistnostwach świata i
Euronv w spońach olimoiiskich

2 726 000,00 620 000,00 38 000,00 3 384 000,00

1.1.
org an izacja szkolen i a spońoweg o kad ry
narodowei

842 000,00 250 000,00 1 092 000,00

1,2. wy pł ata sty pe n d iów spo ńowy ch 875 000,00 40 000,00 14 000,00 929 000,00

1,3, zaku p spnętu sportowego i specjalistycznego 84 000,00 120 000,00 20 000,00 224 000,00

1.4,

podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej,
w tym popnez udział w stażach i
konferenciach

10 000,00 10 000,00 4 000,00 24 000,a0

1,5,
udział zawodników kadry narodowej w
rozg rywkac h m i ędzy n aro d owy ch

915 000,00 200 000,00 1 115 000,00

2,

Organizacja szkolenia zawodników w
juniorskich i młodzieżowych kategoriach
w i e kowy ch or az ws półzaw od n ictw o
młodzieży poprzez udział w zawodach
krajowy ch, m i ędzyn aro d ow y ch i
Mistnostwach Swiata Juniorów (MSJ)
oraz szkolenie arupv ..Pekin 2022".

1 338700,00 720 000,00 110 000,00 2168 700,00

2,1.
organizacja szkolenia spońowego kadry
narodowei

740 000,00 180 000,00 920 000,00

2.2, zakup sprzętu spottowego i specjalistycznego 127 000,00 140 000,00 20 000,00 287 000,00

2,3,
udział zawodników kadry narodowej (KN) w
rozgrywkach krajowych

40 a00,00 10 000,00 50 000,00

2,4,
udział zawodników kadry narodowej w
rozg ryw kach mi ę d zy n a ro d owy ch

42B 000,00 150 000,00 578 000,00

2,5,

podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej,
w tym poprzez udział w stażach i
konferenciach

3 700,00 10 000,00 13 700,00

2,6.
organizacja zawodów krajowych (MP, PP,
ooM) 100 000,00 60 000,00 160 000,00

2.7. wy pł ata sĘ pe n diów s po ńowych 130 000,00 30 000,00 160 000,00

3
0 rga n i zacj a i m pr ez m istrzowski ch
międzynarodowych,

800 000,00 250 000,00 1 450 000,00 2 500 000,00

3,1.
Organizacja Mistrzostw Europy w
łvżwiarstwie szvbkim,

B00 000,00 250 000,00 1 450 000,00 2 500 000,00

4

Zadania z zakresu upowszechniania
spońu - organizacja zajęć i imprez
spońowych w ramach programu ,,Sport
dla Wszystkich" oraz innych programów
dla dzieci i młodzieżv.

420 000,00 230 000,00 42 000,00 692 000,00

4.1.

Organizacja i prowadzenie zajęc spońowych
oraz cykl imprez "I Ty możesz zostać
Mistnem"

300 000,00 140 000,00 440 000,00

4,2,
puchar polski + ogólnopolskie zawody
Rankinqowe

60 000,00 45 000,00 42 000,00 147 000,00

4,3, Ogólno polskie Zawody Dzieci 60 000,00 45 000,00 105 000,0a

OGOŁEM: 5 284 700,00 1 820 000,00 1 u0 00a,00 8 744 700,00



1. Syntetyczny opis działalności PZS (krótki rys historyczny):

Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego działa od g5 lat, prowadząc działalnośc sportową
przygotowującą Reprezentację Polski do imprez mistrzowskich międzynarodowych,
prowadzącą szkolenie od juniora do seniora, odpowiadając za prowadzenie
wspołzawodnictwa w kraju, za rozwój łyżwiarstwa szybkiego i short-tracku w Polsce. Od
wielu lat jest organizatorem największych imprez mistrzowskich międzynarodowych w
łyżwiarstwie szybkim i short-tracku takich jak Mistrzostwa Swiata Juniorow, Mistrzostwa
Europy czy Mistrzostwa Swiata Seniorów. Ponadto PZŁS corocznie organizuje Mistrzostwa
Polski, zawody Pucharu Polski oraz zawody cyklu Danubia Cup.

Największymi sukcesamiw historii Polskiego Związku jesf sześć medaliz Zimowych lgrzysk
Olimpijskich (1 złoty, 2 srebrne i3 brązowe), medale Mistrzostw Swiata i Mistrzostw Europy,
medale Mistrzostw Swiata Juniorow, lJniweĘady Młodzieży oraz Akademickich Mistrzostw
Swiata i Młodzieżowych Zimowych lgrzysk Otimpijskich.
Od wielu lat strategicznym celem PZŁS jest budowa w Polsce hali lodowej, która
umożliwiłaby polskim zawodnikom szkolenie na lodzie przez akres dłuższy niż trzy miesiące
w roku. Dzięki przychylności Ministerstwa Sportu i Turystyki, władz Tomaszowa
Mazowieckiego oraz determinacjicałego środowiska łyżwiarskiego w Polsce powstaje
pienuszy kryty tor łyżwiarski, który będzie oddany do użytku jeszcze przed sezonem
olimpijskim, co umożliwi polskim zawodnikom przygotowanie do ZlO w PyeongChang w
warunkach w jakich przygotowują się do lgrzysk ekipy innych państw. Obiekt ten ma
strategiczne znaczenie dla szkolenia polskich zawodników, jak rownież dla promocji,
Ponadto jego lokalizacja w pobliżu Centralnego Ośrodka Sportu w Spale pozwoli PZŁS na
powrot do tradycjiorganizacjiw Polsce imprez o randze światowej, które zgodnie z
wymaganiami Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU) mogą odbywaó się tylko na
o b ie ktach za m kn iętych.

ws półprac a mi edzvn arodowa
Działalnośc na forum międzynarodowym to przede wszystkim codzienna wspołpraca z lSU
/Międzynarodową Unią Łyżwiarską/, udział przedstawicieli PZŁS w corocznych
ko nfe re n cj ac h m ię d zy n a rod owyc h d otycz ącyc h o b u d y scy p l i n i s pot ka n i ach
dwustronnych jak również udział w kongresach lSU odbywających się co dwa lata, na
ktorych obecnisą przedstawiciele Związków członkowskich z całego świata, Na ostatnim
kongresie lSU w czerwcu br. udział wzięło 350 delegatow z 85 państw.
Delegaci PZŁS uczestniczący w konferencjach i kongresach mają znaczący wkład w
rozwójdyscyplin na świecie min. poprzez zgłaszane do lSU propozycje zmian zapisow do
istniejących regulaminow łyżwiarstwa szybkiego i shoń tracku. Na ostatnim Kongresie lSU w
czerwcu 2016 r, przedstawiciele PZŁS zgłosili zmiany zapisow do regulaminow Mistrzostw
Europy, które pozwolą na zbliżenl'e sposoó u przeprowadzania zawodow do formuły
olimpijskiej,

Efektem aktywnej działalności naszych członków Zarządu i pracownikow biura oprocz
możliwości śledzenia spraw związanych z rozwojem dyscyptin było wielokrotnie przyznanie
naszemu Związkowi organizacji imprez rangi światowejtakich jak:
1997 Mistrzostwa Swiata na Dystansach



1999 Puchar Swiata w Łyżwiarstwie Szybkim
2001 Mistrzostwa Świata Juniorów w Short- Tracku
2003 Mistrzostwa Świata w Shorf- Tracku
20a6 Mistrzostwa Europy w Shoń- Tracku
2009 Mistrzostwa Swiata Juniorow w Łyżwiarstwie Szybkim
2010 Puchar Świata Juniorów w Łyżwiarstwie Szybkim
2011 Puchar świata Juniorów w Łyżwiarstwie Szybkim
2011 Mistrzostwa Świata Drużyn w Short- Tracku
2013 Mistlzostwa Swiata Juniorow w Short- Tracku
2015 Finał Pucharu Swiata Juniorów i Mistrzostwa Swiata Juniorow w Łyżwiarstwie Szybkim,

PZŁS od lat jest również organizatorem wielu imprez międzynarodowych zarówno w
łyżwiarstwie jaki w short tracku, ktore cyklicznie co sezon przeprowadzane są na naszych
obiektach w kraju np, zawody cyklu Danubia Cup,
PZŁS na zlecenie /SU w ramach Programu ,,Development" organizuje zgrupowania
szkoleniowe w łyżwiarstwie szybkim, w których udział biorą zawodnicy z europejskich
federacji,
Polscy sędziowie zarówno w short tracku jak iw łyżwiarstwie szybkim sędziują
na zawodach najwyższej światowej rangijak Puchary Świata, Mistrzostwa Świata
oraz Zimowe lgrzyska Olimpijskie.
Członkowie PZŁS działają też w Polskim Komitecie Olimpijskim. Od 2013 r. Luiza Złotkowska
jest członkiem KomisjiZawodniczejPKOL iczłonkiem Europejskiego Komitetu Olimpijskiego.

2. Podstawowe dane organizacyjne:

Liczba zawodników zakwalifikowanych do KN:

Liczba wydanych licencji zawodniczych: 932.

Liczba wydanych licencji trenerskich: 70.

O kręg ow e zw i ązki s po tźowe :
Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Sportow Wrotkarskich w Białymstoku
Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Sportow Wrotkarskich w Elblągu
Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Sportow Wrotkarskich w Lubinie
Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego w Tomaszowie Mazowieckim
Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego w Zakopanem
P o d ka rp a c ki O k rę g owy Zw i ąze k Ły żw i a rstw a S z y b ki eg o i W rot ka rstw a
Warszawsko-M azowiecki Związek Łyżwiarski w Warszawie

kateqoria kobietv mezczvznl razem
Seniorzy 10 13 23
Młodzieżowcv 17 15 32
Juniorzy 41 56 97
Młodzicy 5 20 25



Lista klubów spońowych zrzeszonych w PZS ( w podziale na wojewodztwa):

lp. województwo klub miasto
1 dolnośląskie MKS,,ZAGŁĘBIE" Lubin Lubin

2 dolnośląskie MKs,,CUPRUM" Lubin

3 dolnośląskie UKs,,oRLlCA" DusznikiZdrój
4 ku jawsko-pomorskie MKs ,,BŁYSKAWICA" Toruń

5 łódzkie UKs "BŁysKAWICA" Domaniewice

6 małopolskie LKs,,PoRoNlEC" Poronin

7 małopolskie Ks SNPTT-|907 Zakopane

8 małopolskie AZs Zakopane
o mazowieckie UKs,,SPARTA" Grodzisk Maz.

10 mazowieckie lUKs ,,DZIEWlĄTKA" Tomaszów Maz.

11 mazowieckie UKs ,,ZRYW, Słomczyn

12 mazowieckie WTŁ,,STEGNY" Warszawa

13 mazowieckie MKs,,KoRoNA" Warszawa

14 mazowieckie Ks,,PlLlCA" Tomaszów Maz

15 mazowieckie Fundacja Łyżwiarstwa Szybkiego i
sportow wrotkarskich Leqia

Warszawa

16 mazowieckie UKS,,3" Milanówek Milanówek

17 mazowieckie RKs,,NOWY MARYMŻNT" Warszawa

18 opolskie AZs KU Po Opole

19 podkarpackie sKŁ,,G?RNlK" Sanok

20 podkarpackie UKs,,MosiR" Sanok

21 podlaskie UKs,,JEDYNKA" Sokółka

22 podlaskie ŁKs,,JUVENIA" Białystok

23 podlaskie UKs,,szosTKA" Białysto,k

24 podlaskie UKs,,JUVENlA" Białystok

25 pomorskie GKs,,sroczNlowlEC" Gdańsk

26 śląskie KS AZS AWF Katowice Katowice

27 warmińsko-mazurskie UKs,,VlKING" Elbląg

2B warmińsko-mazurskie UKs,,GIZYCK)" Giżycko

29 warmińsko-mazurskie G iżyc ki e Stow a rzysze n i e Łyżw i a rs kie
,,CZARNE PANTERY"

Giżycko

30 warmińsko-mazurskie Warmińsko-Mazu rski Klub Sportowy Olsztyn
31 warmińsko-mazurskie Ks,,oRzEŁ" Elbląg

32 warmińsko-mazurskie UKs ,§HoRT TRACK MoslR, Giżycko

33 wielkopolskie AZS AWF Poznań Poznań

- §§ezba publicznych szkół mistrzostwa spońowego (łączna liczba uczniów SMS),

1, Zespoł Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Marii Konopnickiejw
Białymstoku (Publiczne Gimnazjum nr 8 iXlll Liceum Ogolnokształcące)
ul. M. Konopnickiej3, 15-215 Białystok
Łączna liczba uczniów: 225.

2. Zespół Szkół Mistrzostwa Spottowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem
ul, Droga do Olczy 26, 34-500 Zakopane
Liczba uczniów: 171.



3. Osiągnięcia spońowe:

Liczba medali zdobytych przez reprezentantow Polskiw łyżwiarstwie szybkim w historii:

zi mowe l g rzvska o l i m pi iskie :

Złote medale - 1

Bródka 1500 m Sochi 2014

Srebrne medale - 2
Elwira seroczvńska 1500 m Squaw Vallev 1960
Katarzyn a Bach leda-C u ruś
Natalia czenuonka
Katarzyna Woźniak
Luiza złotkowska

Bieg drużynowy Sochi 2014

Brązowe medale - 3

Mistnostwa Świata:

Złote medale - 5

Srebrne medale - 7

Brązoulp rnBlplB -E

Helena pileiczvk 1500 m Squaw Vallev 1960
Katarzyn a Bach leda-C u ru ś
Natalia czerwonka
Katarzyna Wożniak
Luiza złotkowska

Bieg drużynowy Vancouver 2010

Zbigniew Bródka
konrad Niedżwiedzki
Jan szvmański

Bieg drużynowy Sochi 2014

Elwira seroczvńska 500 m lmatra 1962
konrad Niedźwiedzki 500 m Heerenveen 2010
zbioniew Bródka 500 m Moskwa 2012
zbianiew Bródka 500 m Hamar 2013
konrad Niedźwiedzki 500 m Heerenveen 2014

Helena pileiczvk 1000 m Oestersund 1960
Erwina Rvś 1000 m Heerenveen
Eruina Rvś 1500 m Assen 1975
konrad Niedźwiedzki 500 m Calaarv 2006
zbigniew Bródka 1500 m Hamar 2013
Katarzyn a Bach leda-Cu ru ś
Natalia czenuonka
Luiza złotkowska

Bieg drużynowy Sochi 2013

konrad Niedźwiedzki 1500 m Berlin 2016



Mistrzostwa Europv:

Złote medale - 6

Srebrne medale - 13

Brązowe medale - 10
Eruina Rvś-Ferens 500 m Medeo 1984
Erwina Ryś-Ferens 500 m Groninaen 1985
Enuina Rvś-Ferens 5a0 m Geithus 1986
Jaromir Radke 10000 m Hamar 1994
paweł zvqmunt 5000 m Heerenveen 2003
konrad Niedźwiedzki 500 m Collalbo 2007
patrvcia Maliszewska 500m Malmo 2013
P. M al iszewska, N. M al iszewska,
P. Bzura, M. Wóicik, A. Bella Bieg sztafetowy Malmo 2013

zbigniew Bródka 500 m Hamar 2014
zbiqniew Bródka 1500 m Hamar 2014
Jan szvmański 500 m Czelabińsk 2015
patrvcia Maliszewska 500m Dordrecht 2015
patrvcia Maliszewska Wielobói Dordrecht 2015
Jan szvmański 1500 m Mińsk 2016

W sezonie 2015/16 reprezentanci Polski zdobywali miejsca w czołówce na zawodach
międzynarodowych, i tak:

Na torze krótkim Natalia Maliszewska zajęła 2 miejsce na dystansie 500 m na PŚ w
Mantrealu, dwukrotnie 4 miejsce na tym samym dystansie na PŚ w Toranto i Nagoi, 6 miejsce

konrad Niedźwiedzki 500 m Hamar 2006
konrad Niedźwiedzki 500 m Hamar 2010
konrad Niedżwiedzki 500 m Collalbo 2011
konrad Niedźwiedzki 500 m Budapeszt 2012
konrad Niedźwiedzki 500 m Heerenveen 2013
konrad Niedźwiedzki 1500 m Heerenveen 2013
patrvcia Maliszewska 3000m Dordrecht 2015

zofia Tokarczvk 500 m Groninoen 1985
Jaromir Radke 5000 m Hamar 1994
paweł zvomunt 10000 m Erfurt 2002
konrad Niedźwiedzki 1500 m Hamar 2006
konrad Niedżwiedzki 500 m Kołomna 2008
konrad Niedźwiedzki 500 m Heerenveen 2009
patrvcia Maliszewska 500m Heerenveen 201 1

zbioniew Bródka 500 m Budaoeszt 2012
Natalia czenuonka 3000 m Budapeszt 2012
zbiqniew Bródka 500 m Heerenveen 2013
zbiqniew Bródka 1500 m Heerenveen 2013
konrad Niedźwiedzki 500 m Hamar 2014
konrad Niedźwiedzki 1500 m Hamar 2014
zbianiew Bródka 5aa m Mińsk 2016

Natalia czełwonka
Katarzyna Woźniak
Luiza złotkowska

Heerenveen 2012

Zbigniew Bródka
konrad Niedźwiedzki



w klasyfikacji generalnei PS, Patrycja Maliszewska zajęła na zawodacń PS w Montrealu 5
miejsce na 500 m.

Premiowany występ zanotowała hasza męska sztafeta short-tracku (Rafał Anikiej, Adam
Filipowicz, Michał Kłosiński, Łukasz Kuczyński) na ME w Sochi zajmując 8 miejsce oraz
Bartosz Konopko, ktory zajął 4 miejsce na 500 m, 3 miejsce na 3000 m iw wieloboju
wywalczył 7 miejsce,
Na uznanie zasługuje zajęcie 4 miejsce sztafety kobiet (Warakomska Magdalena, Gawlica
Oliwia, Markiewicz Patrycja, Stormowska Kamila) na MŚ Juniorow w Sofii,

Na torze długim sprinter Ańur Waś zwyciężył w PS w lnzell na dystansie 500m, w PŚ w
Heerenveen zajął 4 miejsce, a w zawodach finałowych 5 miejsce, zajmując w klasyfikacji
generalnej 6 miejsce. Konrad Niedźwiedzki był piąty na dystansie 1500m na PŚ w Catgary i
lnzell, a w Heerenveen 6-ty. Obie drużyny zajęły dwukrotnie 3 miejsce idwukrotnie 4 miejsce
w zawodach PŚ, zajmując w generalnej klasyfikacjiwysokie 3 miejsce - drużyna mężczyzn i
4 miejsce - drużyna kobiet.
W staftach na imprezach mistrzowskich na wyrożnienie zasługuje 2 miejsce Zbigniewa
Bródki na dystansie 500m i 4 miejsce na 1500 m oraz 4 miejsce Jana Szymańskiego na
1500 m na ME w Mińsku, 7 miejsce A, Wasia na 500 m (2x500) podczas MŚ na dystansach
w Kołomnej, 5 miejs.ce drużyny kobiet oraz 8 miejsce Piotra Michalskiego w wieloboju
sprinterskim. Na MS w wieloboju w Berlinie _najlepiej z reprezentantów Polskisplsal sĘ
Konrad Niedźwiedzkizajmując 2 miejsce na 1500 m i3 miejsce na 500 m.
Doskonale w sezonie 2015/16 spisa/i się juniorzy. W biegu sprinterskim na MŚ Juniorow
K, Bosiek, K. Ziomek i A. Wójcik zdobyły brązowy medal. Juniorkiosiągały też bardzo
wysokie miejsca w Pucharach Swiata Juniorow: 2 miejsce K. Bosiek na dystansie 1500 m,
2 miejsce K. Ziomek na dystansie 100a m i 3 miejsce K. Bosiek na dystansie 1000 m w
Baselga di Pine oraz 2 miejsce w biegu sprinterskim kobiet w Groningen.
Sukcesem zakończył się również Wstęp naszej reprezentacji w Młodzieżowych lgrzyskach
Olimpijskich w Lillehamer (YOG), na których w biegu mieszanym drużynowym Karolina
Gąsecka zdobyła srebrny medal, a Karolina Bosiek zajęła miejsce 5 na dystansie 1500 m i
miejsce 7 na dystansie 500 m.

4. Nasze Gwiazdy - wybitne zawodniczki i zawodnicy

Katanvna Bachleda-Curuś pochodziz Sanoka, jej trenerem jest Krzysztof Niedżwiedzki,
Uczestniczyła w ZlO w Salt Lake City w 2002, Turynie 2006, w Vancouver 2010, gdzie 27
lutego 2010 zdobyła brązowy medalw biegu drużynowym na dystansie 2400. Na w ZlO
Soczi 2014 w biegu na 1500 m zajęła 6 miejsce, zaś w biegu drużynowym zdobyła srebrny
medal olimpijski wraz z Katarzyną Woźniak, Luizą Złotkowską i Natalią Czerwonką. Srebrna
medalistka Mistrzostw Świata na dystansach z 2013 roku w biegu drużynowym.

Luiza Zotkowska pochodzi z Warszawy, brązowa medalistka lgrzysk w Vancouver i
srebrna medalistka lgrzysk w Soczi. Trzykrotna medalistka zimowej uniwersjady w Harbinie.
Rekordzistka Polski na dystansie 5 km. Brązowa medatistka Mistrzostw Świata na
dystansach z 2012 roku w biegu drużynowym, srebrna medalistka Mistnostw Świata na
dystansach w 2013 roku w biegu drużynowym.

Natalia Czerwonka pochodzi z Lubina, zdobywczyni srebrnego medalu w biegu
drużynowym podczas Zimowych lgrzysk Olimpijskich w Soczi 2014. Dwukrotna medalistka
mistrzostw świata w drużynie w 2012 i 2a13,



Katanvna Woźniak - medalistka ZlO w Vancouver w 2010. 27 lutego 2U a zdobyła
brązowy medalw biegu drużynoWym kobiet na dystansie 2,4 km. W 2012 wywalczyła w
drużynie brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Łyżwiarstwie Szybkim na Dystansach,
Uczestniczyła również w ZlO w Socziw 2014, gdzie zajęła 15 miejsce w biegu na 50a0 m
izdobyła srebrny medalw biegu drużynowym.

Zbigniew Bródka - mistrz olimpijski na dystansie 1500 metrow w 2014 roku w Soczi.
Pienuszy Polak, ktory zdobył Puchar Swiata w łyżwiarstwie szybkim (na dystansie 1500 m
w sezonie 2Ua2U3) oraz mistlzostwo olimpijskie na tym dystansie, Brązowy medalista w
wyścigu drużynowym i brązowy medalista Mistrzostw Swiata w wyścigu drużynowym w
2013 roku w Soczi. Kilkunastokrotny mistrz Polski, zarowno na krótkim, jak i długim torze.

Jan Szvmański wielokrotny triumfator zawodów Pucharu Świata, wielokrotny mistrz Polski
seniorow, Jego największymi sukcesamiw karierze są brązowe medale Zimowych lgrzysk
Olimpijskich w Soczi w 2014 i Mistrzostw Swiata w 2013 w wyścigu drużynowym.

Konrad Niedźwiedzki brał udział w Zimowych lgrzyskach Olimpijskich w Turynie w 2006,
gdzie w biegu na 1500 metrów zajął 12. miejsce, a na 1000 metrów był 13. Na Zimowych
lgrzyskach olimpijskich w Socziw 2014 zdobył brązowy medalw wyścigu drużynowym.
Brązowy medalista Misttzostw Swiata na dystansach w biegu drużynowym w 2013 roku.
W styczniu 2a07 roku, podczas biegu na 1500 metrów podczas ME w wieloboju w Collalbo
ustanowił rekord Europy na otwartym obiekcie.

Ańur Waś - sprinter, specjalizujący się w wyścigu na 500 m. Na początku sezonu
2012/2013 (17 listopada 2012) stanął po raz pierwszy na podium podczas zawodów
Pucharu Swiata w Heerenveen, zajmując 2, rniejsce. Dwa lata poźniej podczas jednego
weekendu dwukrotnie triumfował w zawodach Pucharu Świata w Berlinie. W grudniu 2015
w zawodach Pucharu Swiata - na torze w niemieckim lnzell zajął 1 i 3 miejsce. Od 2015 r
tren uje w Akadem ii Łyżwiarskiej w Norwegii.

Patrucia Maliszewska - czołowa polska zawodniczka w short tracku, pięciokrotna
medalistka Mistrzostw Europy (złoto na dystansie 3000m w 2015 w Dordrecht, srebro na
dystansie 50am w 2011 w Heerenveen, brąz na dystansie 500m w 2013 w Malmo, brąz w
sztafecie w 2013 Malmo, brąz w wieloboju w 2015 w Dordrecht). Dwukrotna olimpijka
Vancouver 2010, Socńi 2014, Czołowa zawodniczka PS na dystansie 500m,



5. Założenia wynikowe w bieżącym sezonie spońowym i w latach następnychl załoŻenia
do organizacji zawodów spońowych o znaczeniu strategicznym:

Podstawowym założeniem w bieżącym sezonie jest utrzymywanie wysokiego
międzynarodowego poziomu sportowego przez łyżwiarzy szybkich na torze długim i krótkim.

Zajmowanie miejsc na podium imiejsc punktowanych w Pucharach Swiata i uzyskiwanie
kwalifikacji do startow w Mistrzostwach Swiata na dystansach iw wieloboju. Zajęcie miejsc
w pienaszej szóstce w generalnej ktasyfikacji zawodów Pucharu Świata.
Walka o medale w Mistrzostwach Swiata na dystansach w szczególnościw biegach
drużynowych kobiet i mężczyzn oraz na dystansie 1500m i 500m wśród mężczyzn na torze

długim.
Podjęcie walki o medalw biegu sztafetowym na Mistrzostwach Europy na torze krótkim .

Zajęcie indywidualnie miejsc punktowanych na Mistrzostwach Europy na torze długim i
krótkim.
Zajęcie miejsc na podium w biegach drużynowych i indywidualnie w pierwszejdziesiątce w

Mistrzostwach Swiata Juniorów i Pucharze Swiata na torze długim i krótkim.

W następnych sezonach w dalszym ciągu utrzymac wysoki poziom sportowy na arenie
międzynarodowejwe wszystkich kategoriach wiekowych na torze długim i krótkim,

Celem wszystkich założonych zadań szkoleniowo-organizacyjnych będzie zdobycie medali
na lgrzyskach Otimpijskich, Mistrzostwach Swiata i Europy,

lJtrzymać wysoki poziom organizowanych w kraju imprez: Mistrzostwa Świata , Mistrzostwa
Europy i innych zawodow międzynarodowych . Czynió starania o przyznanie imprezy
m i strzowskiej w n owo powstałej h al i lodowej w Tom aszow ie M azow iecki m.

PZŁS od wielu lat jest organizatorem imprez krajowych i międzynarodowych.
Corocznie organizujemy cykle zawodow Pucharu Polski, Ogolnopolskie Zawody
Klasyfikacyjne, Ogólnopolskie Zawody Rankingowe i Ogolnopolskie Zawody Dzieci.
Jesteśmy też organizatorem Mistrzostw Polskiw łyżwiarstwie szybkim i short-tracku.
Ostatnie Mistrzostwa Polski na dystansach iw wieloboju w Tomaszowie Mazowieckim
zorganizowane w grudniu 2015 r. okazały się najlepszą w historii Mistrzostw Polski imprezą
oraz świętem spońu miasta, w którym brali udział nie tylko zawodnicy, ale także
mieszkańcy.
Rownie udaną, bardzo dobrze przeprowadzoną organizacyjnie i promocyjnie imprezą były
Mistrzostwa Polskiw shoń-tracku, które odbyły się w lutym 2016 r. w Hali Olivia w Gdańsku.

Zorganizowane dotychczasowe imprezy pozwoliły nam na większą inspirację i
doświadczenia w zrozumieniu potrzeb zawodników, sędziow, publiczności. Poprzez
metodę prob i błędow pozwoliły na lepsze praktyki przy zarządzaniu wiedzą iorganizacją
imprez, W zdecydowany sposóó zintegrowano środowisko łyżwiarskie wyłaniając grupę

stałych wolontari u szy i wspołpracowników.

PZŁS ma także duże doświadczenie w organizacji imprez międzynarodowych. lSU
w ielokrotn ie przyz n aw ała Związkow i o rg an izacje i m p rez rang i św i atowej :

1997 Mistrzostwa Swiata na Dystansach
1999 Puchar Świata w Łyżwiarstwie Szybkim
2001 Mistrzostwa Swiata Juniorów w shoń Tracku



2003 Mistrzostwa Swiata w Short Tracku
2006 Mistrzostwa Europy w Shoń Tracku
2009 Mistrzostwa Swiata Juniorów w łyżwiarstwie szybkim
2010 Puchar Swiata Juniorów w Łyżwiarstwie szybkim
2011 Puchar świata Juniorów w Łyżwiarstwie szybkim
2011 Mistrzostwa Swiata Drużyn w short tracku
2013 Mistrzostwa Swiata Juniorów w shoń tracku
2015 Finał Pucharu Swiata Juniorów oraz Mistrzostwa Świata Juniorów

Wszystkie imprezy zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestnikow oraz
przedstawicieli lSU pod względem organizacyjnym, pracy naszych sędziow icałego
Komitetu Organizacyjnego, Przy organizacji imprez PZŁS ścllś/e wspołpracował z
władzami miast-gospodarzy i lokalnymi samorządami.
Pozytywna ocena poziomu organizacji przeprowadzonych imprez pozwoliła na przyznanie
przez lSU organizacjiw Warszawie dwoch kolejnych imprez: na Torze Stegny Mistrzostw
Europy w 2017 r. oraz Mistrzostw Swiata Juniorów w short-tracku na warszawskim
Tołwarze w 2018 r.

PZŁS od lat współpracuje ze Sponsorami i Pańnerami, ktorzy wspierają nasza działalność.
Dzięki ich zaangażowaniu możemy w optymalny sposóó planować i realizowaó szkolenie
najlepszych zawodników. Wspołpraca odbywa się na podstawie umow. W zamian za
promocję Sponsorzy wypłacają PZŁS ekwiwalent pieniężny lub przekazują dobra i świadczą
usługi w formie barteru.
Srodki sponsorskie przeznaczamy w szczegolności na:

1) Wspierania szkolenia popżez dofinansowanie wyjazdow na zawody i zgrupowania
2) Zakup specjalistycznego sprzętu sportowego
3) Organizację imprez Ężwiarskich w Polsce
4) Stypendia sportowe dla uzdolnionych zawodnikow
5) Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe
6) W roku 2015 dzięki środkom Sponsorskm zmodernizowaliśmy i powiększyliśmy flotę
samochodów, służących do przewozu ekip na zawody izgrupowania.

PZŁS dysponując środkami sponsorskimi koncentruje się na objęciu jak najszerszej grupy
zawodników szkoleniem itworzeniu im coraz lepszych warunkow do treningu.
Z naszymi Partnerami i Sponsoramiwspółpracujemy ściś/e przy organizacji imprez krajowych
(Mistrzostwa Polski, Puchar Polski itp.) oraz imprez międzynarodawych (cykle zawodów
Danubia Cup, zawody Pucharu Świata, zawody mistrzowskie międzynarodowe). lldział
mediów w organizowanych przez PZŁS zawodach da7'e Sponsorom możliwośó promocji ich
marki w kraju i za granicą. Przy okazji zawodów, razem z naszymi Sponsorami i Partnerami
przygotowujemy imprezy towarzyszące na obiektach, gdzie przeprowadzane są zawody,

Wieloletnia praktyka pozwala nam lepiej zrozumieć potrzeby ioczekiwania Sponsora. Przez
lata zdobyliśmy bezcenne doświadczenia w zakresie m, in, prawidłowejekspozycjilogotypow
sponsorskl'ch na stĄach, samochodach, materiałach poligraficznych, itp. Jednocześnie
pozostajemy elastyczni izawsze staramy sĘ sprosfać indywidualnym wymogom konkretnych
Sponsorow.
Opracowany przez PZŁS regulamin powierzchni reklamowych oraz indywidualne kontrakty z
zawodnikami regulują i porządkuję kwestie obowiązków zawodników wobec Sponsora.



Zawodnicy, trenerzy i członkowie ekip są przyzwyczajeni do dbałości o właściwą prezentację
logotypow sponsorsklbh zarówno podczas zawodów jak i w czasie wywiadow, Dzięki
podpisanej umowie z OTCF śp. z o.o. na dostawę strojow reprezentacyjnych nasze
reprezentacja należy do najlepiej ubranych reprezentacjiłyżwiarskich na świecie.
Zawodnicy kadry narodowpj mogą posiadać (i posiadają) indywidualnych sponsorów i
pańnerow zgodnie z zapisami Uchwały Zarządu PZŁS jednakw przypadku konfliktu interesów
priorytetowo traktowani są sponsorzy Związku.

Aktualni sponsorzv:

Ministershlłto Spodu i Turystyki - kierowanie następującymi działami administracji
rządowej:

1) kultura fizyczna;

2) turystyka.

Firma Totalizator Sportowy ,, Lofto"- realizuje zadanie wsparcia polskiego sportu na kilku
poziomach: pruekazuje środki z dopłat do gier liczbowych iloterii pieniężnych;wspiera
wybrane organizacje, kluby czy wydarzenia sportowe ze środków własnych; prowadzi
działania mające na celu wyszukiwanie i szkolenie sportowych talentów.

Firma OTCF - marka 4F - Sponsor - firma odzieżowa znana na caĘm świecie

Firma OTTO- Sponsor Główny - firma o zasięgu europejskim zajmująca się pośrednictwem
praCy

Pańne ram i Pol skieqo Zwi ązku Łyżw i arstwa Sz:/bkiego są firmy:

JM Hotel - usługiturystyczne

Akademia Nontveska - szkolenie łyżwiarzy szybkich w Norwegii

Firma OLSOK- wynajem floty samochodów

Polska Agencja Prasowa - seruris informacyjny

Poprzedni Sponsorzy i Partnerzy (okres wspołpracyl

Polsat Sport - cyfrowa stacja o zasięgu ogolnokĄowym i zagranicznym (pańner PZŁS do
września 2015 r.)

Firma Nijhof-Wasslnk - transport i logistyka (5 lat)

Polskie Radio - media ogólnokrajowe (5 lat)

Firma Craft- profesjonalne ubiory dla łyżwiarzy szybkich (3lata)

Organv administracii samonadowei i lokalnei: Tomaszów Mazowiecki, Gdańsk, Lubin,
Sanok, Elbląg, Warszawa, Zakopane, Opole, Toruń, Olsztyn, Giżycko, Białystok, Duszniki
ZdĄ. (stała wspołpraca)

okresowa współpraca ze sponsorami i pańnerami przv oraanizacii miedzvnarodowvch
imprez w kraiu:

Powerade, Teraz Polska, Longines, Miasto Stołeczne Warszawa, Pawlikowski Zakopane,
Nowotel Hotels, CO§ Speed Skating Shop, Muzeum Sportu i Turystyki, TVP Warszawa,
TVP, ToK FM.



Czołowi zawodnicy Kadry Narodowej Łyżwiarstwa Szybkiego posiadają bardzo wysoki
wskaźnik zwrotu ekwiwalentu Wobec Sponsora i Partnera PZŁS-
Zawodnicy posiadają własne profile społecznościowe z bardzo dużą liczbą osob śledzących
zmagania sportowcow na krajowych i zagranicznych arenach,
Dyscyplina łyżwiarstwo szybkie z roku na rok zyskuje na popularności, Kluczowym
momentem były Zimowe lgrzyska Olimpijskie w Sochi 2014 i złoty medal Zbyszka Bródki.
Oglądalnaść za sprawą mediów telewizyjnych i internetowych rośnie z sezonu na sezon.
Powstają nowe Fankluby i Fanpage zawodników kadry. Wśród dzieci i młodzieży widoczny
jest znaczny wzrost zainteresowania łyżwiarstwem szybkim dzięki odnoszonym przez
naszych reprezentantów sukcesom oraz dzięki realizowanym przez PZŁS zadaniom
związanym z popularyzacją i zachęcaniem do aktywności ruchowej.

Ekwiwalent reklamowy (AVE) Dane za sezon 2015/2016 od października 2015 do marca
2016 wyniósł dla wybranych zawodnikow Kadry Narodowej:
1/ Zbigniew Bródka - AVE - 55.433,11
2/ Artur Waś - AVE- 29.198,08
2/ Jan Szymański - AVE-45.701,11
4/ Konrad Niedźwiedzki - AVE-31.159,38
5/ Luiza Złotkowska - AVE- 25.447,89
6/ Katarzyna Wozniak - AVE - 16.396,76
7/ Natalia Czenuonka - AVE- 34.923,32
8/ Katarzyna Bachleda- Curuś - po dwoch sezonach nieobecności powraca w sezonie
2016/2017 do stańow w imprezach mistrzowskich międzynarodowych i krajowych stanowiąc
wysoką wartośó ekwiwalentu rekl amowego.

korzvści ze współpracv dla sponsora/pańnera:

1. Nadanie nazwy: Sponsor / Oficjalny Sponsor,/Sponsor Strategiczny Reprezentacji
Polskiw Łyżwiarstwie Szybkim iw Shott Tracku.

2, Prawo do wykorzystywania wizerunku spońowego zawodnikow.
3. Udział wybranych zawodników w wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez

Sponsora.
4. Banery reklamowe umieszczane podczas imprez kalendarzowych (kalendarz PZŁS)

seniorów ijuniorów.
5. Logo na wszystkich materiałach drukowanych PZŁS: papier firmowy, komunikaty

prasowe, zaproszenia, kalendarze, foldery, plakaty.
6. Logo na samochodach związkowych.
7. Baner reklamowy na oficjalnej stronie internetowej- www.pzls.pl
8. Reklama na portalu społecznościowym: oficjalnym profilu PZŁS (Facebook, lnstagram),
9, Prawo do wykorzystywania logo PZŁS w celach marketingowych.
10. Logo podczas oficjalnych konferencji prasowych PZŁS na ściance konferencyjnej,

materiałach konferencyjnych, content partnerskiw press-kit, materiaĘ partnera
dołączone do materiałow konferencyjnych, roll up - przed salą iw sali konferencyjnej,

11, Logo na zawodach organizowanych przez PZŁS: zawody międzynarodowe i krajowe,
Mistrzostwa Polski (zgodnie z kalendarzem PZŁS), bandy wokół toru lub lodowiska,
balony reklamowe na obiektach spońowym - korona stadionu do uzgodnienia, ścianka
ceremonii dekoracji- logo, plakaty, programy, zaproszenia, protokoły wynikow
zawodów, kom u nikaty prasowe.

12. Możliwość działań eventowych podczas zawodow.
13. Program spońowo-społeczny ,,l ty zostaniesz Mistrzem" - Partner Głowny

uwzględnienie szerokiej akcji marketingowo - promocyjnej podczas Mistrzostw Europy
w Wieloboju Klasycznym i Sprinterskim organizowanych 6-8.01,2017 w Warszawie .

stanie materiałów balonów, bram wi, namiotów



re kl amowych, pl akatów, fl ag rekl amowych, zorg an izowan ie wspol nego pzed sięwzięci a
p ro m ocyj n e g o, ce l e m pod kre śl e n i a w s poł p racy P a rtne rski ej.

14. Ekspozycja materiałów Sponsora podczas konferencji prasowej poświęconej
org a n izacji M i strzo stw Eu ro py,

15, Planowane wydanie dodatku dla kibiców dot, Mistrzostwa Europy 2017 w wieloboju
klasycznym isprinterskim 6-8.01.2017 promujące logo Partnera PZŁS,

1 6. Konferencje prasowe:
wrzesień - październik 2016 - konferencja przedsezonowa oraz konferencja
poświęcona organizacji ME 201 7;
grudzień - druga konferencja poświęcona organizacji ME 2017;
posezonowa - kwiecień 2017;
okolicznościowe - przed/po zawodach mistrzowskich międzynarodowych - terminy
do ustalenia.

Potrzeby i oczekiwania PZŁS:

1. Dofinansowania szkolenia sportowego oraz udziału w zawodach międzynarodowych
kadry narodowej seniorów, juniorów i młodzieżowców.

2. Wypłata stypendiów spottowych dla zawodników za osiągnięcia spottowe:
- miejsca 1-12 w zawodach MS, miejsca 1-10 w zawodach ME i PŚ, miejsca 1-8
w zawodach MSJ i PSJ, jako pomoc socjalną dla zawodnikow będących w trudnej
sytu acji życiowej i finansowej.

3. Zakup sprzętu sportowego i specjalistycznego, w tym specjalistycznego sprzętu
re h a b i l itacyj n eg o n p. a p aratów d o l a se rote ra p i i.

4. Dofinansowanie zabiegow rehabilitacyjnych dla członkow kadry narodowej.
5. Dofinansowanie badań diagnostycznych i genetycznych zawodnikow kadry.
6. Zakup oprogramowania służącego do analizy treningu.
7. Organizacja imprez na rzecz rozwoju łyżwiarstwa szybkiego i short-tracku.

Stan na 31.12.2015 r.

opls otnymane wykonystane ro2nlca

dotacie iwvdatkiz budżetu państwa (MSiT) 3 764 266.00 3 626 220,49 138 045.51

dotacje iwydatkiz Fundusz Rozwoju Kultury
Fizvcznei (MS|T) 2 832 949,00 2 719 310,55 113 638,45

dotacje iwydatki z innych źródeł, w tym ze
ś rod ków sponsorsklb h, ś ro d kow wła s n Vc h 4 451 155,12 4 853 203,65 -402 048.53

PODSUMOWAN|E 11 048 370,12 11 198 734,69 -150 364,57



§tan PZŁS na 30 czelwca 2016 r

zobowiązan ia wobec b udżetu
państwa MSiT, ZUS, US 138 045,51

zobowiązanie do MSiT, należność z tytułu
n iewy ko rzy sta n ej d otacj i, skie row a n o do
MSiT wniosek o rozłożenie na raty

zo bowi ązan i a wobec kontrah e ntow 68 825,49

zobowiązan ia bieżące dot. rozl iczen ia
zwrotu kosztów podroży dla zawodników,
zakupu odżywek, programu finansowo-
księgowego oraz Płac i Kadr, usługi
telefoniczne itp.

Zobowiązania PZŁS są regulowane na bieżąco w ramach posiadanych śradkow własnych,
sponsorskich oraz pochodzących z dotacji z MSiT.

1.

2,

3,

4,

5.

6.

Kauzula wyłączności na rzecz jednego dobrego sponsora, co uniemożliwi utrzymanie
zdolności negocjacyjnej z innymi potencjalnymi sponsorami .

Niewypłacalność sponsora (u padłośó)
Opoźnienia w przekazywaniu sumy sponsorskiej
Niesprosfa nie oczekiwaniom sponsora.
Spory wynikające z umowy sponsorskiej
Ryzyko związane z wymaganą corocznie wznawianiem umowy sponsorskiej. Umowy
sponsorskie zawarte zostaĘ do ZlO w PyeongChang, jednakże wymagają coracznie
odnawiania w formie złożenia przez Związek nowej ofefty. Plany szkoleniowe PZŁS
opierają sĘ w dużym stopniu na środkach sponsorskich, Brak zgody Sponsora na
wznowienie umowy w kolejnym roku będzie wiązał się z koniecznością ograniczenia
szkolenia i startow w imprezach, co będzie miało negatywny wpłW ńa przygotowania
reprezentantow Polski do najważniejszych imprez tj ME, MŚ, ZlO, tzn. na realizację
głównych celow,

PZŁS korzysta z pracy około stu wolontariuszy, głownie przy organizowaniu imprez
sportowych krajowych i międzynarodowych. Wolontariuszami są min. rodzice zawodników -
głów n ie z kategori i dzieci, j u n iorów i młodzieżowców.

Praca wolontariuszy polega na :

obsłudze technicznej,
pomocy logistycznej
obsłudze biura zawodów (wydawanie numerów startowych, Ęestrowanie podpisów,
z b ie ra n ie do ku m e ntacj i, wyd aw a n i e szczeg ółowych i nfo rm acj i, reg u l a m i n u i p rog ra m u
zawodow)
wyd aw a n i u akredytacj i/o b sł u d ze m e d iow
informacji
obsłudze depozytu



obsłudze parking u (parkingowy)
pomocy w dziale marketingu
pomocy sędziom
tł u m acze n i ac h przy i m p rez ach m i ę d zy n a rod owych
obsłudze strefy wejścia

Wolontariusze zgodnie ze swoimi upodobaniami, zainteresowaniami i umiejętnościami sami
wybierają stanowiska swojej pracy. Od szeregu lat PZŁS ma staĘch wolontariuszy, ktorym
stwarzamy możliwośó realizacji swoich pasji poza szkołą lub pracą, możliwość nauki ,

samorozwoju czy zapełnienia wolnego czasu. W zamian za docenienie i szacunek
wolontariusze są zaangażowani iwspołpracują z nami przy każdej organizowanej imprezie.

1, Strategia rozwoju łyżwiarstwa szybkiego na torze długim i krótkim w latach 2013-2022,

2, Sprawozdanie z działalności PZŁS w roku 2015.

Sprawozdanie finansowe i opinia biegłego rewidenta.

3. Regulamin powoływania zawodnikow do kadry narodowej.

4. Lista zawodnikow kadry narodowej, potencjalnych stypendystów.

5. Wykaz okręgowych związkow sportowych.

1, PZŁS wg stanu na dzien 30.06.2a16 r. nie ma zobowiązań w stosunku do ZUS i lJrzędu
Skarbowego.

2. PZŁS wg stanu na dzień 30.06.2016 r. ma zobowiązanie w stosunku do MSIT w wysokości
138 045,51 zł,

3. Zobowiązania wobec innych kontrahentow regulowane są przez PZŁS na bieżąco.

4. Wobec PZŁS nie toczą sĘ posfępowania windykacyjne przed sądem.

l8'0Y,t d Dab, pieczątka i czytetny podpis

K'tr,:y
m9r Kazimierz K awalczyk

/8 ,0Y'16 Dab, pieczątka i czytelny podpis


